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ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A LA 

SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC EN DATA 22 DE 

NOVEMBRE DE DOS MIL VINT-I-DOS. 

 

A la ciutat de Lleida, essent les 11 hores del dia 22 de novembre de 2022, es reuneix 

el Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, segons la convocatòria 

cursada a l’efecte per tractar els punts de l’ordre del dia que consten en el mateix i que 

desprès es diran. 

 

La reunió es celebra de forma telemàtica mitjançant l’aplicació TEAMS, 

circumstància respecte la qual cap membre del patronat ha manifestat oposició. 

 

Es forma llista d’assistents que es troben connectats i que són: 

• Sr. Jaume Rutllant Casas, en representació del grup municipal ERC-AM 

• Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal COMÚ de 

Lleida. 

• Sr. Josep Ramon Castro Huguet, en representació del grup municipal JXCAT 

LLEIDA 

• Sr. Miquel Barniol Moreno, en representació del grup municipal del PP 

• Sr. Joan Queralt Colom, en representació del grup municipal del PSC. 

• Sr. Jesús Uriol Chavarriaga, en representació del grup municipal del PSC. 

• Sr. Isaac Caballero Pujadas, en representació del grup municipal C’S. 

 

Actua com a secretari qui subscriu, Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros. 

 

El President del patronat de la Fundació, Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París, ha excusat la 

seva assistència i ha delegat en el Sr. Jaume Rutllant Casas, vicepresident del 

patronat. També ha excusat la seva assistència i ha delegat en el Sr. Jaume Rutllant 

Casas el Sr. Gerard Valentines Balué.  

 

També assisteixen convidats la Sra. Meritxell Domingo Masanés, Coordinadora de 

Sostenibilitat de la Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica; la Sra. Esther 

Fanlo Grasa, Cap d’Ecologia i Sostenibilitat de la Regidoria de Cultura, Ciutat i 

Transició Ecològica i el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació. 

 

Obert l’acte, es procedeix a l’examen dels punts que consten a l’ordre del dia. 

 

1.- Actualització dels membres del patronat. 

 

Es dona compte de l’acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió de 25 de febrer 

de 2022, pel qual es va acordar designar el Sr. Isaac Caballero Pujadas com a membre 

del Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, a proposta del grup 

municipal C’S, en substitució del Sr. José Maria Córdoba Alós. 
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El Sr. Isaac Caballero Pujades present en aquest acte manifesta que accepta el càrrec 

de Patró de la Fundació, d’acord amb el previst en l’article 332-5, lletra c) del Codi 

Civil de Catalunya, i que no està comprés en cap de les causes impeditives previstes 

en l’article 332-3-2 del Codi Civil de Catalunya. 

 

El Sr. Vice-president de la Fundació dona la benvinguda al nou patró i deixa 

constància que s’agraeixen al Sr. José Maria Córdoba Alós els serveis prestats. 

 

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

El Patronat examina el contingut de l’acta de la sessió anterior de 3 de març de 2022 i 

que ha estat tramesa amb la convocatòria d’aquesta sessió. 

 

Intervé el Sr. Miquel Barniol per demanar informació sobre si en relació a la 

importància de posar en valor el Parc de la Mitjana i sobre l’estratègia de captació de 

finançament a partir d’empreses. El Sr. Joan Muntané explica que gran part de les 

activitats de la Fundació es realitzen al Parc de la Mitjana, fet que demostra la seva 

importància, i explica també que s’ha contractat a una persona externa per tal de 

reforçar la captació de fons d’empreses. 

 

No obstant, es recorda als membres del patronat que el tràmit d’aprovació de l’acta de 

la sessió anterior ho és als efectes de manifestar conformitat o disconformitat amb el 

redactat de la mateixa, no per interpel·lar sobre qüestions derivades de l’execució o 

compliment dels acords adoptats.   

 

Sotmesa a votació, l’acta és aprovada per unanimitat dels presents. 

 

3.- Modificació dels membres de la Comissió Executiva. 

 

S’informa als membres del Patronat que la Sra. Leticia Corti Barberà ha cessat en les 

funcions de Coordinadora de Sostenibilitat de la Regidoria de Cultura, Ciutat i 

Transició Ecològica, havent estat designada la Sra. Meritxell Domingo Masanés, per 

la qual cosa s’escau procedir a actualitzar els membres de la Comissió Executiva de la 

Fundació. 

 

Sotmesa a votació s’acorda, per unanimitat, designar la Sra. Meritxell Domingo 

Masanés, com a membre de la Comissió Executiva de la Fundació en substitució de la 

Sra. Leticia Corti Barberà a la qual se li agraeixen els serveis prestats. 

 

4.- Pressupost de l’any 2023. 

 

El patronat examina la proposta de pressupost per l’exercici 2023 confegit per la 

Comissió executiva i que ascendeix a 383.700 € en import equilibrat entre ingressos i 

despeses, segons el document que ha estat facilitat amb la convocatòria.  
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El Sr. Muntané exposa al patronat el contingut del pressupost del qual en destaca, en 

l’apartat d’ingressos, la partida d’aportació anual de l’Ajuntament de Lleida (267.750 

€), l’aportació variable de l’Ajuntament de Lleida per la campanya de comunicació 

Lleida en Verd (60.000 €), i altres ingressos per les activitats (Lleida en Viu, 

instal·lacions solars, subvencions o patrocinis). I en l’apartat de despeses es destaca la 

partida de personal fix (259.211’04 €) -que inclou el cost de 5 tècnics i una 

administrativa-, i la partida de projectes de la fundació (78.829’15 €) que dona 

cobertura a les activitats previstes per al proper exercici 2023 en el Pla de treball. 

Intervé el Sr. Sergi Talamonte qui manifesta que al seu parer s’hauria d’ampliar 

l’aportació municipal directa enlloc de fer dependre part dels ingressos de les 

aportacions per les campanyes de comunicació Lleida en Verd. Afegeix que el seu vot 

serà d’abstenció de forma congruent amb l’esmena als pressupostos de l’Ajuntament 

que ha presentat i en els quals es consolida el pressupost de la Fundació.  

Sotmesa a votació, el pressupost per a l’exercici 2023 és aprovada per la majoria dels 

presents amb l’abstenció del Sr. Sergi Talamonte. 

5.- Pla de treball per l’any 2023. 

Seguidament el patronat passa a examinar el Pla de Treball per l’any 2023 que eleva 

la Comissió executiva i que ha estat facilitat als membres del patronat amb anterioritat 

a la sessió. 

El Sr. Joan Muntané fa una exposició detallada del contingut de cadascuna de les 4 

àrees d’activitat de la Fundació (Programes de sensibilització ambiental, Agència de 

l’Energia de Lleida, Agricultura Urbana i Emprenedoria, Recerca de Finançament). 

En relació al contingut del Pla de treball i, en concret, sobre les tasques de l’Agència 

de l’Energia, intervé el Sr. Miquel Barniol per preguntar si s’ha registrat increment en 

la instal·lació de plaques fotovoltaiques i també si s’estan utilitzant altres horts urbans 

diferents als ubicats en la partida de Rufea. 

El Sr. Muntané li respon que el increment en la instal·lació de plaques fotovoltaiques 

en els edificis de la ciutat ha estat exponencial. En relació als horts urbans precisa que 

a nivell municipal a Lleida, a més dels Horts Familiars de Rufea, també hi ha els 

Horts de Pardinyes Altes. Afegeix que si hi hagués demanda, es podria valorar de fer-

ne en altres barris. 

Intervé el Sr. Sergi Talamonte per tal de interessar-se per la possibilitat d’estendre els 

horts urbans al barri del Secà. 

Intervé el Sr Jaume Rutllant per fer esment que malgrat que no es digui 

específicament al Pla de Treball, es col·laborarà en l’organització de l’acte de Lleida 
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Canta, que es celebrarà el dia 16 d’abril de 2023 ala Parc de la Mitjana de Lleida, i 

que portarà per nom “Lleida Canta a l’Emergència Climàtica”. 

Sotmesa a votació, el Pla de treball 2023 és aprovada per unanimitat dels presents i 

representats. 

6.- Precs i preguntes. 

 

Intervé el Sr. Miquel Barniol qui pregunta pel funcionament del reg del parc de les 

Arts. Li respon el Sr. Muntané que el reg es realitza de manera puntual per part dels 

operaris de manteniment, mitjançant una mànega des de les boques de reg. 

I sense altres assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 12:00 hores del tot el 

qual jo com a secretari en dono fe. 

 

 

 

El Secretari      Vist-i-plau, 

       El President  

 

 

 

 

 

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros   Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París 
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